
BURMISTRZ 

MIASTA I GMINY OLEŚNICA 

Oleśnica, 15.11.2022 r. 

BKŚ.III.6730.27.2022 

 

O B W I E S Z C Z E N I E 

Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica 

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w wydanej decyzji  

o warunkach zabudowy, poprzedzonej decyzją o środowiskowych 

uwarunkowaniach 

Zgodnie z art. 49 oraz 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks 

postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) oraz art. 66a ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 

z 2022 r., poz. 503) w związku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica 

podaje do wiadomości, że na wniosek Pana Damiana Bębnista zam. ul. Leśna 24/85, 

85-676 Bydgoszcz, działającego z pełnomocnictwa PVE 236 Sp. z o.o. 

ul. Chodkiewicza 7/1 C, 85-065 Bydgoszcz została wydane postanowienie 

sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej do decyzji ustalającej warunki zabudowy 

znak: BKŚ.III.6730.27.2022 z dnia 25.10.2022 r. dla inwestycji pod nazwą: „Budowa 

farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW obejmującej panele fotowoltaiczne w ilości do 

24000 szt., stację transformatorową o pow. do 200 m2 w obrębie której dopuszcza się 

lokalizację do kilku transformatorów, magazynów energii, rozdzielni elektrycznych, 

powierzchnie utwardzone w postaci zjazdu, dróg wewnętrznych  

z placami manewrowymi, miejscami postojowymi o łącznej pow. do 1000 m2 wraz  

z infrastrukturą towarzyszącą na części działki o nr ew. 12 w miejscowości Kępie, 

gmina Oleśnica”. 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni licząc od dnia 

16.11.2022 r. do 29.11.2022 r. W ww. terminie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 

Oleśnica, pokój nr 5 można zapoznać się z treścią postanowienia, o którym mowa 

powyżej, a także dokumentacją sprawy w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:00 do 15:00. 

Od niniejszego postanowienia służy stronom prawo wniesienia odwołania do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza 

Miasta i Gminy Oleśnica w terminie 7 dni od dnia publicznego obwieszczenia, tj. do 

dnia 06.12.2022 r.  
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